
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2018-09-04

Tid och plats 4 september 2018, kl. 13:00-14:00 i Kommunhuset, A-salen, kommunhuset, 
Tierp, Tierp

Paragrafer 96-121

Utses att justera Christer Niklasson

Beslutande 
Ledamöter Bengt-Olov Eriksson (S), ordförande  

Jonas Nyberg (S), 1:e vice ordförande 
Pia Wårdsäter (S) 
Anette Pettersson (S)
Viktoria Söderling (S)
Christer Niklasson (S)
Kenneth Gunnarsson (MP)
Urban Blomster (V)

Sara Sjödal (C), 2:e vice ordförande 
Anna Ahlin (C)
Joakim Larsson (SD)
Bengt Lindström (SD)

Beslutande ersättare  Lotta Carlberg (C)
Lars-Göran Birkehorn Karlsen (M)

Övriga närvarande
Ersättare Gunnar Jansson (S) 

Helena Broman (S)
Torgny Helgesson (S) 
Sylvia Lundholm (MP)
Agnetha Andersson (V)
Alexander Karlsson (V)

Maj-Louise Ljungmark (SD)                                                                                                                  

Tjänstemän och övriga Randi Graungaard, kommundirektör
Sara Stråfors, kommunsekreterare 
Håkan Bergström, verksamhetschef Kultur och fritid § 96
Mikael Sjögren, verksamhetschef Familj- och individomsorgen § 96

Underskrifter

Sekreterare

Sara Stråfors

Ordförande

Bengt-Olov Eriksson

Justerande 

Christer Niklasson

1



BEVIS OM ANSLAG

Justering av protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla
Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2018-09-04

Datum då anslaget sätts upp 2018-09-10

Datum då anslaget tas ned 2018-10-02

Förvaringsplats för protokollet Kommunhusets arkiv, Centralgatan 7, Tierp

Paragrafer 96-121

Underskrift

Sara Stråfors
Utdragsbestyrkande

2



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Innehållsförteckning 

Paragraf Rubrik Dnr

Upprop

Val av justerare - Christer Niklasson (S)

§ 96 Information: Presentation av nya 
verksamhetschefer, Quickchannel

§ 97 Information från kommundirektör 
gällande besparingsförslag

2018/500

§ 98 Remissvar - Statliga Servicekontor – 
mer service på fler platser (SOU 
2018:43)

2018/569

§ 99 Markanvisningsavtal tillägg 2, del av 
Siggbo Handelsområde

2017/939

§ 100 Markanvisningsavtal förlängning av 
avtal -  CT Development

2018/272

§ 101 Remiss - Förslag till vägledning om 
tillämpning av Naturvårdsverkets 
föreskrifter (NFS 2017:5) om skydd 
mot mark- och vattenförorening vid 
lagring av brandfarliga vätskor och 
spilloljor

2018/650

§ 102 Granskning - Översiktsplan för 
Sandvikens kommun 2030 med utblick 
mot 2050

2018/631

§ 103 Revision av livsmedelskontroll inom 
området dricksvatten i Tierps kommun

2018/147

§ 104 Byggsanktionsavgift för olovlig 
byggnation

§ 105 Ansökan om medel från klimatklivet 
2018

2018/486

§ 106 Ombudgetering investeringsbudget 
2018

2018/333

3



§ 107 Prognos för behov av särskilt boende, 
personer 65 år och äldre.

2018/583

§ 108 Anmälan av ordförandebeslut för 
kommunsstyrelsens räkning - Yttrande 
gällande ansökan om nationell adoption 
av barn 1 till 17 år enligt 4 kap 10 § FB

2018/777

§ 109 Redovisning och anmälan av övriga 
ordförandebeslut - 2018

2018/712

§ 110 Redovisning av delegationsbeslut KS 
2018-09-04

2018/184

§ 111 Redovisning av delgivningar till ks 
2018

2018/239

§ 112 Redovisning av protokoll 2018 2018/193

§ 113 Tillägg till ersättningsreglementet 
förtroendevalda

2018/278

§ 114 Framtagande av ny översiktsplan för 
Tierps kommun

§ 115 Gemensam IT-nämnd: Knivsta-
Östhammar-Tierp-Heby-Älvkarleby

2017/162

§ 116 Revidering av taxa avseende markpriser 
och återtagningsavgift

2018/634

§ 117 Remissvar - Naturreservatet Florarna i 
Tierps och Östhammars kommuner

2018/637

§ 118 Avfallsplan för Tierps kommun 2019-
2022 - Beslut om betydande 
miljöpåverkan

2018/282

§ 119 Redovisning av ej verkställda beslut 
utskottet barn och ungdom 2018

2018/419

§ 120 Redovisning av ej verkställda beslut 
utskottet arbete och omsorg 2018

2018/43

§ 121 Redovisning av ej besvarade motioner 
2018

2018/780
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2018-09-04

Ordf sign Justerandes sign Sekr sign

§ 96
    

Information: Presentation av nya verksamhetschefer och 
Quickchannel 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet
Mikael Sjöberg ny verksamhetschef för individ- och familjeomsorgen samt 
Håkan Bergström, ny verksamhetschef för kultur- och fritid presenterar sig.

Kommunsekreteraren informerar om det nya närvaro – och 
voteringssystemet Quickchannel som ska användas i kommande 
fullmäktige. 
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Kommunstyrelsen
2018-09-04

Ordf sign Justerandes sign Sekr sign

§ 97
Dnr 2018/500     

Information från kommundirektör gällande besparingsförslag 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att överlämna informationen till gruppledarna inför budgetarbetet.

Sammanfattning av ärendet
Kommundirektören presenterar förslag till besparingsåtgärder med
konsekvensanalyser om totalt 20 mkr på årsbasis.

Beslutsunderlag 
KS § 76

Beslut skickas till
Kommunstyrelsen och gruppledarna
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Ordf sign Justerandes sign Sekr sign

§ 98
Dnr 2018/569     

Remissvar - Statliga Servicekontor – mer service på fler platser 
(SOU 2018:43) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar

att anta yttrandet och skicka det till Finansdepartementet.

Sammanfattning av ärendet
Tierps kommun har av inbjudits att lämna remissvar på slutbetänkandet från 
utredningen ”Statliga servicekontor - mer service på fler platser”. 
Regeringen har tillsatt en utredning som har i uppdrag att analysera och 
föreslå hur vissa statliga myndigheters lokala serviceverksamhet kan 
organiseras på ett mer sammanhållet sätt. Utgångspunkten är att Statens 
servicecenter, fr.o.m. den 1 januari 2019, ska ansvara för en samlad 
serviceorganisation för lokal statlig service. I syfte att säkerställa och stärka 
tillgången till grundläggande statlig service i hela landet, föreslår 
utredningen i sitt slutbetänkande dels en utökning av verksamheten vid de 
statliga servicekontoren och dels en utökning av antal kontor. 
Utredningen föreslår att antalet servicekontor utökas från dagens 113 kontor 
(i totalt 105 kommuner) till 140 servicekontor. Det blir en utökning med 27 
kontor, varav 12 i storstäderna och 11 i socialt utsatta områden. De nya 
kontoren ska ha öppnat senast den 31 december 2020. Utredningen föreslår 
vidare att servicekontoren även ska tillhandahålla service avseende 
Arbetsförmedlingens verksamhet, liksom en plan för genomförandet. 
Avseende Migrationsverket och förarprovsverksamheten vid Trafikverket 
lämnar utredningen förslag på olika former av samarbete. Tierps kommun 
ställer sig positiv till utökningen av antal servicekontor, men anser att 
behovet av geografiskt spridd service är större. Därför ser kommunen behov 
av ytterligare kontor eller andra lösningar som t ex servicepunkter för att 
möta behovet.

Beslutsunderlag 
 Ksau § 27/2018
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Handläggarens remissvar/yttrande

Beslutet skickas till
Finansdepartementet
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Ordf sign Justerandes sign Sekr sign

§ 99
Dnr 2017/939     

Markanvisningsavtal tillägg 2, del av Siggbo Handelsområde 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna 1 års förlängning för avtalet om markanvisning från och med 
den 30 september 2018 till och med den 30 september 2019.

Sammanfattning av ärendet
Till grund för avtalet ligger att Byggherren är överens med Kommunen om 
bebyggelse av fastigheten. Överenskommelsen gäller ett för kommunen 
attraktivt handelsområde med en större aktör men även med flera mindre 
aktörer inom samma fastighet. Tilläggsavtalet tas fram för att anpassa 
tidsplanen till Byggherrens behov.

Beslutsmotivering 
Syftet med tilläggsavtalet är att anpassa tidsplanen. Den förlängda tidsramen 
beror på en anpassning till Byggherrens projektering av byggnader, 
anpassning till omkringliggande byggplaner samt byggnation av infart från 
292 till handelsområdet som ägs av Trafikverket.

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Kommunen ansvarar för utbyggnation av allmänna V/A-nätet till 
fastigheten. Anslutningsavgifter, bygglov och planavgift erläggs av 
Byggherren enligt gällande taxa. Förrättningskostnaden hos Lantmäteriet 
bekostas av Byggherren.

Förslag till beslut på sammanträdet 

Yrkande
Joakim Larsson (SD) yrkar avslag.  

Proposition
Ordföranden föreslår propositionsordning som godkänns av 
kommunstyrelsen. 

Ordföranden ställer proposition på föreliggande förslag och Joakim Larsson 
(SD) avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
föreliggande förslag.
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Ordf sign Justerandes sign Sekr sign

Reservation
Joakim Larsson (SD) anmäler muntlig reservation till förmån för eget 
yrkande. 

Beslutsunderlag 
 Ksau § 28/2018
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Markanvisningsavtal
 Tilläggsavtal med kartbilaga (2017)
 Tilläggsavtal med kartbilaga (2018)

Beslutet skickas till
Chef Medborgarservice
Handläggare exploateringsansvarig
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Ordf sign Justerandes sign Sekr sign

§ 100
Dnr 2018/272     

Markanvisningsavtal förlängning av avtal -  CT Development 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna förlängning av avtalet om markanvisning med CT 
Development AB gällande mark på Siggbo Handelsområde enligt bif 
kartskiss.

Sammanfattning av ärendet
Till grund för avtalet ligger att Byggherren är överens med Kommunen om 
bebyggelse av fastigheten så snart hyresavtal med hyresgäster är tecknade. 
Överenskommelsen gäller ett för kommunen attraktivt handelsområde med 
flera mindre aktörer inom samma fastighet. Nu önskar man förlänga 
befintligt markanvisningsavtal för att kunna slutförhandla hyresavtal med 
berörda hyresgäster.

Beslutsmotivering 
Syftet med förlängningen av markanvisningsavtalet är att säkerställa och 
möjliggöra ett handelsområde med planläggning som bebyggs på ett 
ekonomiskt hållbart sätt, samt att Byggherren ges möjlighet att slutförhandla 
hyresavtal med berörda hyresgäster.

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Temab ansvarar för utbyggnation av det allmänna V/A-nätet till fastigheten. 
Anslutningsavgifter erläggs av Byggherren enligt gällande taxa. 
Förrättningskostnaden hos Lantmäteriet erläggs av Byggherren. Byggherren 
ersätter kommunen för planläggningskostnaden genom planavgift, och 
kommunen får en framtida intäkt för markförsäljning enligt då gällande 
taxa.

Förslag till beslut på sammanträdet 

Yrkande
Joakim Larsson (SD) yrkar avslag.  

Proposition
Ordföranden föreslår propositionsordning som godkänns av 
kommunstyrelsen. 
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Ordf sign Justerandes sign Sekr sign

Ordföranden ställer proposition på föreliggande förslag och Joakim Larsson 
(SD) avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
föreliggande förslag.

Reservation
Joakim Larsson (SD) anmäler muntlig reservation till förmån för eget 
yrkande. 

Beslutsunderlag 
 Ksau § 59/2018
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Förlängning av markanvisningsavtal med kartskiss

Beslutet skickas till
Exploateringsansvarig, Samhällsbyggnadsenheten
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Ordf sign Justerandes sign Sekr sign

§ 101
Dnr 2018/650     

Remissvar - Förslag till vägledning om tillämpning av 
Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2017:5) om skydd mot 
mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor 
och spilloljor 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar

att anta remissvaret och skicka det till Naturvårdsverket.

Sammanfattning av ärendet
Tierps kommun har beretts tillfället att lämna synpunkter på 
Naturvårdsverkets förslag till vägledning om tillämpning av bestämmelser i 
NFS 2017:5, Naturvårdsverkets ärendenummer NV-05230-18. Syftet med 
föreskrifterna är att så långt som möjligt minska risken för miljöskador 
genom att förhindra förorening av mark och vatten på grund av läckage eller 
spill vid hantering av cisterner. Tierps kommun uppskattar intentionen att 
harmonisera regelverket beträffande cisterner och brandfarliga vätskor och 
att ta fram en vägledning för att underlätta tillämpningen av de nya 
föreskrifterna för berörda tillsynsenheter och verksamhetsutövare. 
Sammanfattningsvis kan noteras att förslaget till vägledning har 
utvecklingspotential avseende verksamhetsperspektiv och 
kommunperspektiv. Gränsdragningen av ansvarsfördelningen mellan den 
operativa tillsynen enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps 
föreskrifter (MSBFS) och enligt NSF är delvis otydlig. Önskvärt vore en 
kompletterande översiktlig sammanställning i tabellform.

Beslutsunderlag 
 Utskottet SHB § 94/2018 
 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Remissvar 
 Remiss -Förslag till vägledning om tillämpning av 

Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2017:5) om skydd mot mark- 
och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor och 
spilloljor. dnr. NV-05230-18

Beslutet skickas till
Naturvårdsverket 
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Ordf sign Justerandes sign Sekr sign

§ 102
Dnr 2018/631     

Granskning - Översiktsplan för Sandvikens kommun 2030 med 
utblick mot 2050 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar

att anta yttrandet och skicka det till Sandvikens kommun.

Sammanfattning av ärendet
Tierps kommun mottog den 26 juni 2018 en inbjudan till granskning av 
förslag till ny översiktsplan för Sandvikens kommun. Tierps kommun har 
tidigare haft tillfälle att lämna yttrande på förslaget till ny översiktsplan 
under samråd. Bedömningen vid samrådet var att översiktsplanen inte på 
något negativt sätt påverkar Tierps kommun och att Tierps kommun därmed 
inte hade någon erinran. 

Beslutsunderlag 
 Utskottet SHB § 95/2018 
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Yttrande på granskningsförslag till ny översiktsplan för Sandvikens 

kommun
 Granskning - Översiktsplan för Sandvikens kommun 2030 med 

utblick mot 2050, dnr KS 2017/663

Beslutet skickas till
Sandvikens kommun
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Ordf sign Justerandes sign Sekr sign

§ 103
Dnr 2018/147     

Revision av livsmedelskontroll inom området dricksvatten i 
Tierps kommun 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar

att anta yttrandet och skicka det till Länsstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet
Länsstyrelsen i Uppsala län genomförde 25 april 2018 tillsammans med 
Livsmedelsverket en revision på Tierps kommun och tillsynen rörande 
livsmedels- och dricksvattentillsyn. Länsstyrelsen har i en rapport daterad 
2018-07-11 redovisat avvikelser och begär in en åtgärdsplan senast 21 
september. Tierps kommun har i denna skrivelse redovisat vad som 
efterfrågas i Länsstyrelsens skrivelse.

Beslutsunderlag 
 Utskottet SHB § 96/2018 
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Handläggarens yttrande
 Länsstyrelsens revision av livsmedelskontrollen i Tierps

kommun inom sakområde dricksvatten, dnr 281-923-18

Beslutet skickas till
Länsstyrelsen i Uppsala län 
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§ 104
Dnr   Edp 2018-698   

Byggsanktionsavgift för olovlig byggnation 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar

att byggsanktionsavgift tas ut i enlighet med föreliggande yttrande.

Sammanfattning av ärendet
På en fastighet i Örbyhus har det uppförts en altan med tak om närmare 40 
kvm i anslutning till ett bostadshus. Fastigheten ligger inom sammanhållen 
bebyggelse vilket innebär att bygglovsbefrielse för liten tillbyggnad inte 
gäller för den aktuella åtgärden. 

Då byggnationen är uppförd utan startbesked som krävs när det inte sökts 
något bygglov för åtgärden ska byggsanktionsavgift tas ut. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Yrkande
Joakim Larsson (SD) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta 

att sanktionsavgiften sätts ned till en fjärdedel.

Bifall
Jonas Nyberg (S) yrkar bifall på samhällsbyggnadsutskottets förslag. 

Beslutsgång
Ordföranden föreslår propositionsordning som godkänns av 
kommunstyrelsen. Ordföranden ställer proposition på 
samhällsbyggnadsutskottets förslag och Joakim Larsson (SD) yrkande och 
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag.

Reservation
Joakim Larsson (SD) anmäler muntlig reservation till förmån för eget 
yrkande. 
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Beslutsunderlag
 Utskottet SHB § 94/2018 
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Handläggarens yttrande inklusive bilagor

Beslutet skickas till
Medborgarkansliet för expediering till fastighetsägaren
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Ordf sign Justerandes sign Sekr sign

§ 105
Dnr 2018/486     

Ansökan om medel från klimatklivet 2018 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att söka medel från Klimatklivet för biogastankställe, HVO (biodiesel)-
tankställe samt icke-publika laddstolpar för kommunens bilar, under 
förutsättning att bifall erhålles från erforderliga samarbetspartners.

att ge berörd tjänsteman/berörda tjänstemän fullmakt att ansöka om medel 
från Klimatklivet.

Sammanfattning av ärendet
Vid uppstartsmötet för fossilfritt 2030 (2018-05-21) gav kommundirektören 
i uppdrag att kommunen ska ansöka om bidrag från klimatklivet till:

1. Biogastankställe
2. HVO-tankställe
3. Laddstolpar för kommunens verksamhetsbilar

Ansökan ska vara inskickad den 27:e september. Kommunen kan söka 
medel nu för åtgärder som planeras att utföras inom 5 år. Ansökan är inte 
bindande. Om förutsättningar ändras och kommunen i ett senare skede 
kommer fram till att man inte vill genomföra projekten, kan kommunen 
tacka nej, och betala tillbaka eventuellt beviljade medel. Det är lämpligt att 
fullmakt för att ansöka om medel ges åt lämplig tjänsteman, exempelvis 
trafikingenjören, kommunekologen eller naturvårdshandläggaren. Själva 
ansökan kommer att sökas av konsulten Biogas Öst, om förslaget bifalles. 

Samhällsbyggnadsenheten driver projektdelen för biogastankstället.

HVO-tankställe berör främst tung trafik, och TEMAB tillsammans med 
Samhällsbyggnadsenheten ansvarar för att administrera detta. Ansökan 
gäller en cistern med pump där kommunens och bolagens tunga fordon kan 
tanka, men som också är tillgänglig för företagare i kommunen.
För att kommunen ska kunna ställa krav i upphandlingar på att 
entreprenörerna ska köra fossilfritt, behöver vi se till att det finns möjlighet 
att tanka fossilfritt.
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Ordf sign Justerandes sign Sekr sign

Fastighetsbolaget med stöd av Samhällsbyggnadsenheten ansvarar för 
projektet med laddstolpar. Tanken är att ordna intelligent laddstruktur för 
några tjänstebilar per uppställningsplats (på alla uppställningsplatser där 
många tjänstebilar står uppställda över natten), där vi redan nu har el 
framdraget till motorvärmare och denna lösning fungerar.

Beslutsmotivering 
Omställningen till fossilfritt behövs för att bromsa och motverka 
klimatförändringarna. Det har påtalats ett stort behov av ett tankställe för 
biogas i Tierp; att vi är luckan som måste fyllas ut för att få en fungerande 
regional infrastruktur för biogas. HVO-tankstället är en viktig del i att göra 
transporter fossilfria, då dieselfordon kan tankas med HVO. Detta är 
resurseffektivt då dagens dieselbilar inte behöver bytas ut, utan kan 
användas på ett mer miljövänligt sätt. Vidare behöver Tierps kommun 
minska utsläppen från de egna verksamhetsbilarna, där laddstolparna utgör 
en förutsättning för detta. Genom att icke-publika laddstolpar installeras 
möjliggörs användandet av elbilar/laddhybrider för kommunens 
verksamheter. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Biogastankställe uppförs med fördel vid bussdepån i samarbete med 
länstrafiken och som en del av regionens drivmedelsstrategi. Ett tankställe 
kostar ca 5-6 miljoner kr. Vid samarbete med bussdepån kan kostnaden bli 
0,5 – 1 miljon kr som en privat aktör kan ta över. Flera aktörer har visat 
intresse för att leverera gas till Tierp. Tanken är att man även ska kunna 
tanka privatbilar utanför bussdepån. Samhällsbyggnadsenheten driver denna 
del av ansökan.

Heby kommun har fått 100% bidrag till HVO-tankställe, så Tierps kommun 
borde kunna vänta sig liknande finansiering. Vi har fått ta del av deras 
ansökan.

För ansökan om bidrag för laddstolpar finns exempel på hur en ansökan för 
ickepublika laddstolpar kan utformas. Då det redan finns el framdraget för 
motorvärmare kan kostnaden hållas nere.

Beslutsunderlag 
 Handläggarens tjänsteutlåtande

Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsenheten
TEMAB
TKAB
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Ordf sign Justerandes sign Sekr sign

§ 106
Dnr 2018/333     

Ombudgetering investeringsbudget 2018 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna minskning och omfördelning av medel för nedanstående 
projekt i Samhällsbyggnads Chef Förvaltning och Genomförande med 
ansvar 13104300 och Chef Planering och Myndighet med ansvar 13102000 
gällande investeringsbudget 2018: 

Sammanfattning av ärendet
Inom Samhällsbyggnads investeringsbudget krävs ombudgetering av 
beviljade investeringsmedel för år 2018. Förslagen ombudgetering medför 
minskning investeringsmedel för större projekt som ej planeras genomföras 
i sin helhet under 2018 samt att omfördelning för tydligare ekonomisk 
uppföljning.

Projekt som får minskade medel 2018:

1605/3100 Karlholmstrand -23 000 000 kr
1826/8200 Naturreservat   -2 250 000 kr
1709/3100 Siggbo Trädgårdsstad -10 000 000kr

     Summa -35 250 000 kr

Fördelning av redan beviljade medel till delprojekt inom Siggbo 
Trädgårdstad:

1709/3100 Siggbo Trädgårdsstad 10 000 000 kr
1711/3100 Triangelparken 15 000 000 kr

Summa 25 000 000 kr

Fördelning av redan beviljade medel:

1827/8200 Vattenfördröjning Siggbobäcken     +250 000 kr
        Summa    + 250 000 kr.

Resultatet av ovanstående omfördelning ger en minskad investeringsbudget 
2018 med 35 250 000 kr.
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1605/3100 Karlholm strand 

Förslag till beslut
Att kommunstyrelsen godkänner reducering av beviljade investeringsmedel 
för projekt 1605/3100 Karlholm strand under 2018. 

Beslutsmotivering 
Genomförandet investeringsprojektet av 1605/3100 Karlholm strand 
senareläggs p.g.a. fördröjningar av genomförandefasen. 2018 års budget för 
projektet föreslås att reduceras med 23 000 000 kr. 5 574 000 kronor 
kvarstår i projektet under 2018.

Ekonomiska konsekvenser och finansiering
Den totala utgiften under 2018 är 5 574 957 kr.

1826/8200 Naturreservat 

Förslag till beslut

Att kommunstyrelsen godkänner reducering samt omfördelning av beviljade 
investeringsmedel 1826/8200 Naturreservat under 2018.

Beslutsmotivering 
Projektet 1826 Naturreservat senareläggs till 2019 då vidare utredning krävs 
om vilka områden som skall prioriteras. Den totala utgiften under 2018 är 0 
kronor för Naturreservat, dock föreslås att 250 000 kr omfördelas till projekt 
1827/8200 som förutsätter medel till förstudiearbetet för fördröjning av 
vatten i Siggbobäcken för att undvika eventuella framtida översvämningar. 

Projektet har även beviljats medfinansiering av Länsstyrelsen på totalt 
1 269 000 kronor.  Tierps kommun är i behov att finansiera det som ej 
kostnadstäcks av medfinansiering varvid ombudgetering föreslås från 
projekt 1826/8200 Naturreservat till projekt 1827/8200 Vattenfördröjning 
Siggbobäcken med 250 000 kronor. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering
Den totala kostnaden för Tierps kommun under 2018 är 250 000 kr.
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Omfördelning av 250 000 kr.

Ansvar Verks Projekt
Från 13102000 8200 1826/8200 Naturreservat

Till 13102000 8200
1827/8200 Vattenfördröjning 
Siggbobäcken

1709/3100 Siggbo Trädgårdstad 

Förslag till beslut

Att kommunstyrelsen godkänner reducering av medel för 1709/3100 Siggbo 
Trädgårdstad under 2018. 

Beslutsmotivering 
Budgeterade medel för byggnationer av Triangelparken, projektering samt 
infarter till trädgårdsstaden under 2018 är 35 000 000 kr. Utifrån till dags 
förbrukade medel och de resurser som finns uppbokade för årets resterande 
månader görs bedömningen att 25 000 000 kr kommer att förbrukas. 
Budgeten över trädgårdsstaden minskas för att anpassas till det arbete som 
kommer att hinna göras under året med Triangelparken, infarter till 
Trädgårdsstaden samt projekteringar.

Ekonomiska konsekvenser och finansiering
Den totala kostnaden under 2018 är 25 000 000 kr.

1709/3100 Siggbo Trädgårdstad 

Förslag till beslut

Att kommunstyrelsen godkänner omfördelning av medel från 1709/3100 
Siggbo Trädgårdstad till 1711/3100 Triangelparken under 2018. 

Bakgrund och Motivering
Att separera budgeten för Triangelparken från Trädgårdsstaden till att ha en 
egna budgetposter för delprojekten inom Siggbo Trädgårdsstad. Vilket ger 
en bättre möjlighet för uppföljning, tydlighet och transparens. Kostnaderna 
kommer sedan redovisas per post på projektnummer 1300-1319.
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Ekonomiska konsekvenser och finansiering
Fördelning av redan beviljade medel från projekt 1709/3100 Siggbo 
Trädgårdsstad till projekt 1711/3100 Triangelparken med 15 000 000 
Den totala kostnaden under 2018 är 25 000 000 kr.

Omfördelning av investeringsmedel

Ansvar Verks Projekt
Från 13104300 3100 1709/3100 Siggbo Trädgårdstad
Till 13104300 3100 1711/3100 Triangelparken

Beslutsunderlag 
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Kommunstyrelsen § 62/2018 
 Kommunstyrelsen § 15/2018

Beslutet skickas till
Ekonomichef
Chef Medborgarservice
Chef Förvaltning och Genomförande
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§ 107
Dnr 2018/583     

Prognos för behov av särskilt boende, personer 65 år och äldre. 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar

att med godkännande lägga informationen till handlingarna, samt

att prognos för behov av särskilt boende redovisas till kommunstyrelsen 
vartannat år i maj månad.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige i Tierps kommun beslutade i juni 2014 att anta 
Boendeplan för äldre 2014-2035. Syftet med boendeplanen var att ta fram 
underlag för en god och långsiktig planering av bostäder för äldre. Av 
beslutet står även att kommunchefen årligen återrapporterar en uppföljning 
av befolkningsutvecklingen och en behovsanalys utifrån åldersgruppen 65-
79 år samt 80 år och äldre till kommunstyrelsen. 

Då befolkningsprognosen inte uppdateras årligen föreslås att behovsprognos 
och servicegrad redovisas vartannat år. 

Beslutsmotivering 
Kommunen ska utifrån socialtjänstlagen bland annat planera insatser för 
äldre och verka för att äldre människor får goda bostäder. Kommunen ska 
inrätta särskilda boendeformer för service och omvårdnad för äldre 
människor som behöver särskilt stöd (socialtjänstlagen 5 kap 5-6 §§). 

Utifrån Statistiska centralbyråns (SCB) befolkningsprognos 2016 avseende 
åldersgruppen 65 år och äldre har en prognos över behovet av särskilt 
boende tagits fram 2017. Prognosen sträcker sig till år 2035. Antalet 
personer 65 år och äldre kommer att öka utifrån befolkningsprognosen. 
Behovet av särskilda boenden kommer således öka i takt med att antalet 
äldre blir fler. Kring 2020-2021 ses en något större ökning i antal personer 
som kan ha behov av särskilt boende, för att sedan stadigt öka följande år. 

Befolkningsprognosen beställs från SCB med 3-4 års mellanrum. 
Volymförändringarna är förhållandevis små från år till år, varför det inte är 
motiverat att göra en behovsprognos för särskilt boende årligen. 
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Vård och omsorg följer förutom befolkningsutvecklingen hur servicegraden 
förändras. Servicegraden är andel av befolkningen i åldersgrupperna 65 år 
och äldre, 65-79 år och 80 år och äldre som är beviljade särskilt boende 
enligt socialtjänstlagen. Förändring i servicegrad föreslås redovisas i 
samband med behovsprognosen.

Per sista december 2017 har servicegraden för särskilt boende för personer 
65 år och äldre minskat i förhållande till 2016. För åldersgruppen 80 år och 
äldre har servicegraden minskat med drygt 1,5 procentenheter trots att 
åldersgruppen ökat med cirka 100 personer. 

Servicegrad per 2017-12-31
 65-79 80-w 65-w
Befolkning 2017-12-31 3 643 1 305 4 948
Antal personer beviljade 
säbo

43 159 202

Servicegrad 1,18% 12,18% 4,08%

Servicegrad per 2016-12-31
 65-79 80-w 65-w
Befolkning 2015-12-31 3 565 1 293 4 858
Antal personer beviljade 
säbo

49 179 228

Servicegrad 1,37% 13,84% 4,69%

Beslutsunderlag 
 Utskottet AoO § 65/2018
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Prognos för behov av särskilt boende, personer 65 år och äldre

Beslutet skickas till
Verksamhetschef Vård och omsorg
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§ 108
Dnr 2018/777     

Anmälan av ordförandebeslut för kommunsstyrelsens räkning - 
Yttrande gällande ansökan om nationell adoption av barn 1 till 
17 år enligt 4 kap 10 § FB 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar

att ta anmälan om ordförandebeslut till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Ett ordförandebeslut har fattats av kommunstyrelsens ordförande den 22 
augusti 2018 med stöd av kommunstyrelsens delegationsordning § 49/2018, 
punkt U005 vid brådskande ärende. 

Beslutet gällde yttrande gällande ansökan om nationell adoption av barn 1 
till 17 år enligt 4 kap 10 § FB och är sekretessbelagt.
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§ 109
Dnr 2018/712     

Redovisning och anmälan av övriga ordförandebeslut - 2018 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar

att ta anmälan om ordförandebeslut till protokollet

Sammanfattning av ärendet
Dnr KS 2018/588

Ett ordförandebeslut har fattats den 19 juni 2018 med stöd av 
kommunstyrelsens delegationsordning § 49/2018, punkt U005 vid 
brådskande ärende. Tierps kommun har inget att erinra mot ansökt tillstånd 
under förutsättning att: Om det är möjligt bör närboende kontaktas vid 
planerad skottlossning om bullerstörning som är utöver ringa (upprepad 
skottlossning och skottlossning nattetid) kan tänkas uppstå från 
skottlossningen. 

Dnr KS 2018/643
Ett ordförandebeslut har fattats den 3 augusti 2018 med stöd av 
kommunstyrelsens delegationsordning § 49/2018, punkt U005 vid 
brådskande ärende. Tierps kommun har inget att erinra mot ansökt tillstånd 
under förutsättning att: Om det är möjligt bör närboende kontaktas vid 
planerad skottlossning om bullerstörning som är utöver ringa (upprepad 
skottlossning och skottlossning nattetid) kan tänkas uppstå från 
skottlossningen.   

Dnr KS 2018/646
Ett ordförandebeslut har fattats den 10 augusti 2018 med stöd av 
kommunstyrelsens delegationsordning § 49/2018, punkt U005 vid 
brådskande ärende. Tierps kommun har inget att erinra mot åtgärden.

Beslutsunderlag 
Ordförandebeslut från den 19 juni 2018
Ordförandebeslut från den 3 augusti 2018
Ordförandebeslut från den 10 augusti 2018
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§ 110
Dnr 2018/184     

Redovisning av delegationsbeslut 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna redovisningen.

Sammanfattning av ärendet
Enligt fastställd delegationsordning ska delegaterna anmäla
delegationsbesluten till kommunstyrelsen enligt kommunallagen, inklusive 
beslut som fattas med vidaredelegation.

Kommunstyrelsen har i kommunstyrelsens delegationsordning överlåtit
beslutanderätt till utskottet, ordföranden och tjänstemän. Beslutanderätt kan 
också i vissa fall delegerats i separata kommunstyrelsebeslut.
Beslut fattade på delegation ska redovisas till kommunstyrelsen.

Följande delegationsbeslut redovisas till kommunstyrelsen:

Bygglov
Handlingsid. KS 2018.3749  
Period: 2018.05.18 – 2018.08.23

Miljö- och hälsoskydd
Handlingsid. KS 2018.3750 
Period: 2018.05.18 – 2018.08.23

Faställande av faderskap
Handlingsid.KS 2018.3561
Period: 2018.05.15 – 2018.05-15
Handlingsid.KS 2018.3558
Period: 2018.05.09 – 2018.06.01
Handlingsid.KS 2018.3557
Period: 2018.07.03 – 2018.07.13
Handlingsid.KS 2018.3673
Period: 2018.07.25 – 2018.08.09

27



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2018-09-04

Ordf sign Justerandes sign Sekr sign

Avgift för vård- och omsorgsområdets insatser
Handlingsid.KS 2018.3562
Period:2018.07.01 – 2018.07.31
Handlingsid.KS 2018.3550
Period:2018.06.01 – 2018.06.30
Handlingsid.KS 2018.3572
Period:2018.05.01 – 2018.05.31
Handlingsid.KS 2018.2447
Period:2018.04.01 – 2018.04.30

Bostadsanpassningsbidrag
Handlingsid. KS 2018.3549
Period: Lista 6
Handlingsid. KS 2018.3569
Period: Lista 5

Parkeringstillstånd
Handlingsid.KS 2018.3672
Period: 2018.15.15 – 2018.08.21

Färdtjänst
Handlingsid. KS 2018.3738
Period 2018.05.15 – 2018.08.21

Övriga delegationsbeslut registrerade i Evolution
Handlingsid. KS 2018.xxx listan skapas på sammanträdesdagen
Period: Anmälda till kommunstyrelsens sammanträde 4 september 2018, 
lista 5/2018

Beslutsunderlag 
Delegationslistor från verksamheterna.

Beslutet skickas till
Medborgarkansliet
Anna-Carin Nilsson Administrativ assistent IFO
Ulrika Hedqvist Chef Kommunikationsenheten
Ulf Sandell Chef Upphandlingsenheten
Hanna Fontaeus Enhetschef IFO
Pia Wiberg Avgiftshandläggare
Monica Mattsson Administrativ assistent IFO
Carina Norin Administrativ assistent IFO
Åsa Lindahl Administratör IFO
Annika Norrström Handläggare Bostadsanpassning
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§ 111
Dnr 2018/239     

Redovisning av delgivningar  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna redovisningen.

Följande handlingar redovisas som bilagor i utskicket.

Handlingsid KS 2018.2863
Handlingsid KS 2018.2771
HandlingsidKS 2018.2873
Handlingsid KS 2018.3113
Handlingsid KS 2018.3112
Handlingsid KS 2018.3134
Handlingsid KS 2018.2946
Handlingsid KS 2018.2945
Handlingsid KS 2018.2999
Handlingsid KS 2018.2998
Handlingsid KS 2018.2870
Handlingsid KS 2018.3586
Handlingsid KS 2018.3610
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§ 112
Dnr 2018/193     

Redovisning av protokoll 2018 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna redovisningen

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträde 7 juni 2018, § 48
Sammanträde 19 juni 2018, §§ 49-55

Utskottet Samhällsbyggnad
Sammanträde 29 maj 2018, §§ 68
Sammanträde 19 juni 2018, §§ 69-78

Utskottet barn och ungdom
Sammanträde  2018, allmänt §§ 140-144
Sammanträde 2018, sekretess §§ 101-139

Utskottet Arbete och omsorg
Sammanträde 19 juni 2018, allmänt §§ 63-66
Sammanträde 19 juni 2018, sekretess, §§ 53-62
Sammanträde 20 juli 2018, sektretess, § 63

Jävsnämnden 
Sammanträde 19 juni 2018, §§ 11-12

Rådet för funktionshinderfrågor
Sammanträde 23 maj 2018, §§ 5-9

Valnämnden
Sammanträde 15 maj 2018, §§ 12-19

Tierps Fjärrvärme AB
Sammanträde 14 juni 2018, §§ 1-12
Extra sammanträde 28 juni 2018, §§ 1-8
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Tierps Energi & Miljö AB
Sammanträde 14 juni 2018, §§ 1-14
Extra sammanträde 2 juli 2018, §§ 1-7
Extra sammanträde 28 juni 2018, §§ 1-8
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§ 113
Dnr 2018/278     

Tillägg till ersättningsreglementet förtroendevalda 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta föreliggande tillägg till reglemente – Ersättningar till 
förtroendevalda – att gälla från och med 15 oktober 2018, samt

att nuvarande reglemente, benämnt ERS 2012, i dessa delar, upphör att 
gälla från samma datum.

Sammanfattning av ärendet
En nyhet i 2017 års kommunallag är att fullmäktige kan anta lokala regler 
för att hantera den situation som uppstår när en ledande förtroendevald 
önskar vara föräldraledig eller drabbas av sjukdom. Det sker i så fall genom 
ett generellt fullmäktigebeslut som anger på vilka villkor och för hur lång 
tid den förtroendevalda kan få vara borta från sitt uppdrag. Fullmäktige ska 
också ange vilket organ som ska utse ersättare.

Tilläggsförslaget motsvarar i tillämplig delar de löne- och 
anställningsvillkor som gäller för dem som är anställda hos kommunen. 

Beslutsunderlag 
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Anställningsförmåner för förtroendevalda, ERS 2012
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§ 114
Dnr Edp 2018-1306       

Framtagande av ny översiktsplan för Tierps kommun 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att bedöma översiktsplan ÖP 2010-2030 som inaktuell, samt 

att hemställa den nya kommunstyrelsen att hemställa det nya 
kommunfullmäktige att tillsätta en tillfällig beredning för arbetet med 
framtagandet av en ny översiktsplan.

Sammanfattning av ärendet
En översiktsplan är ett politiskt dokument som anger viljeinriktningen för 
användning av kommunens mark och vatten. Översiktsplanen är vägledande 
i kommunens löpande arbete med detaljplaner, bygglov och andra 
tillståndsprövningar. Då översiktsplanen redovisar kommunens långsiktiga 
strategi för utvecklingen av den fysiska miljön utgör översiktsplanen också 
en viktig plattform för regionala och mellankommunala frågor. 

Det är därför av stor vikt att översiktsplanen är aktuell och anpassad efter 
rådande förutsättningar, kunskapsläge och att det är ett dokument som är lätt 
att tillgodogöra sig för läsaren. Kommunfullmäktige ska därför enligt 3 kap 
27 § plan- och bygglagen (PBL) minst en gång under varje mandatperiod 
pröva om översiktsplanen är aktuell. Tierps kommuns gällande 
översiktsplan ÖP 2010 – 2030 antogs 2011-12-14 § 132 av 
kommunfullmäktige.

Sedan översiktsplanens antagande har Tierps kommun genomgått många 
förändringar som påverkar översiktsplanens aktualitet. En ny vision för 
kommunen antogs 2015, som skall genomsyra kommunens verksamheter, 
varför det är högst önskvärt att också översiktsplanen är väl förankrad i 
denna. Kommunen har också sett en stadig tillväxt i antalet invånare de 
senaste 5 åren vilket innebär nya krav på så väl bostadsmarknaden som 
skola, vård och annan samhällsservice.  Enligt PBL 3 kap. 28 § skall 
Länsstyrelsen under varje mandatperiod eller på kommunens begäran 
inkomma med en sammanfattande redogörelse för översiktsplanen, med 
hänsyn till nationella, regionala och mellankommunala planer, intressen och 
mål. 2018-06-28 inkom länsstyrelsen i Uppsala län med en sammanfattande 
redogörelse för ÖP 2010 – 2030. 
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I den sammanfattande redogörelsen konstateras att flertalet regionala och 
nationella planer och mål med bäring på de kommunala översiktsplanerna 
har tillkommit sedan 2011, liksom flertalet ändringar i lagrum med relevans 
för översiktsplaneringen. Sammanfattningsvis anser länsstyrelsen efter sin 
sammanfattande redogörelse att kommunen med fördel kan revidera 
översiktsplanen.

Beslutsmotivering 
En översiktsplan är ett politiskt dokument som anger viljeinriktningen för 
användning av kommunens mark och vatten. Översiktsplanen är vägledande 
i kommunens löpande arbete med detaljplaner, bygglov och andra 
tillståndsprövningar. Då översiktsplanen redovisar kommunens långsiktiga 
strategi för utvecklingen av den fysiska miljön utgör översiktsplanen också 
en viktig plattform för regionala och mellankommunala frågor. Det är därför 
av stor vikt att översiktsplanen är aktuell och anpassad efter rådande 
förutsättningar, kunskapsläge och att det är ett dokument som är lätt att 
tillgodogöra sig för läsaren.Tierps kommuns översiktsplan ÖP 2010 – 2030 
antogs av kommunfullmäktige 2011-12-14 § 132. Sedan antagandet har 
flera lagrum med betydelse för den kommunala översiktsplaneringen 
ändrats, regionala och nationella planer och mål tillkommit och situationen i 
kommunen förändrats. Sammantaget innebär de nya förutsättningarna att 
gällande översiktsplan inte bedöms som aktuell, varför en ny översiktsplan 
bör arbetas fram och ersätta ÖP 2010 – 2030.

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Framtagandet av en ny översiktsplan medför kostnader för kommunen, 
främst genom den arbetstid från kommunala politiker och tjänstepersoner 
som krävs. Framtagandet av en ny översiktsplan kan också medföra 
kostnader för möteslokaler, workshops och enkäter och annan 
datainsamling. Finansieringen av arbetet med framtagande av en ny 
översiktsplan sker genom budgeterade driftmedel.

Beslutsunderlag 
 Ksau § 62/2018
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Underlag för aktualitetsprövning, Översiktsplan 2010 – 2030
 Sammanfattande redogörelse, Länsstyrelsen i Uppsala län 
 Översiktsplan 2010 – 2030 
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§ 115
Dnr 2017/162     

Gemensam IT-nämnd: Knivsta-Östhammar-Tierp-Heby-
Älvkarleby 

Beslut 
Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta

att anta samverkansavtal för Gemensam it-nämnd i Heby-, Knivsta-,   
Tierps-, Älvkarleby- och Östhammars kommuner

att anta reglemente för Gemensam it-nämnd i Heby-, Knivsta-, Tierps-, 
Älvkarleby- och Östhammars kommuner, samt  

att den gemensamma nämnden Tierp med Älvkarleby kommun upplöses 
från och med 1 januari 2019, förutsatt att de övriga fyra kommuner beslutar 
om antagande av reglemente och samverkansavtal för den gemensamma it-
nämnd i Heby-, Knivsta-, Tierps-, Älvkarleby- och Östhammars kommuner.

Sammanfattning av ärendet
Heby-, Knivsta-, Tierps-, Älvkarleby- och Östhammars kommuner utredde 
vintern 2016/17 lämpligheten i att bilda en gemensam it-nämnd. Studien gav 
vid hand att en sådan sammanslagning skulle bereda en bättre möjlighet för 
digitalisering av kommunernas verksamheter samt öka effektiviteten inom 
it-verksamheten. På grundval av detta inleddes ett arbete inleddes för att 
genomföra bildandet av en sådan nämnd. Respektive kommun fattade våren 
2017 inriktningsbeslut i frågan där man deklarerade att det fanns en 
ambition att söka bilda gemensam nämnd. 

Nämnden tillträder enligt reglementet 1 januari 2019. Målsättningen är att 
de fem kommunerna över tid alltmer ska arbeta i samma verksamhetssystem 
för att få en så effektiv hantering som möjligt. Det utesluts inte att 
samarbete även kan ske med kommuner som inte ingår i den gemensamma 
nämnden i olika frågor, exempelvis kring upphandlingar. Tierp kommun 
föreslås som värdkommun för den gemensamma nämnden och också som 
arbetsgivare för de anställda inom it-verksamheten. 

Utredning
Under våren 2017 fattade samtliga styrelser i de fem kommunerna 
inriktningsbeslut om att verka för att bilda en gemensam IT-nämnd.
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Beslutet hade föregåtts av en förstudie under vintern 2016/17 som utfördes 
på uppdrag av regionala ledningsgruppen (där länets kommundirektörer och 
regiondirektören ingår) . Anledningen till förstudien var att kommunerna 
hade identifierat ett behov av att samarbeta inom IT-området för att ha 
kompetens och kapacitet att kunna leverera lösningar till medborgarna i 
regionen såväl som att få nya förutsättningar att klara det kommunala 
uppdraget på bästa sätt.

Av studien framgick det att ett samarbete mellan de fem kommunerna 
skulle ge ett ökat mervärde och en bättre möjlighet till digitalisering av 
de olika verksamheterna. IT-verksamheten skulle också bli mindre sårbar 
om fler kommuner samverkar. Utifrån dessa besked har arbetet fortsatt 
med att tydliggöra hur ett sådant samarbete skulle kunna organiseras och 
formaliseras. 

De fem kommunerna överenskommer i och med beslut om samverkan 
om att från den 2019-01-01 inrätta en gemensam nämnd med stöd  av 3 
kap 9 § och 9 kap 19 § kommunallagen (2017:725). Nämndens 
ansvarsområde är övergripande it-strategiska och it-taktiska frågor samt 
it-operativa insatser för kommunerna. 

Nämndens ansvar är även att medverka i de fem kommunernas digitala 
utvecklingsarbete samt stödja samordning av 
verksamhetsutvecklingsinsatser som är it-relaterade. Nämnden ska sträva 
efter att arbeta i en samverkans- och samförståndskultur.

Nämnden ska även verka för att kontinuerligt effektivisera it-
verksamheten för att kunna leverera it-tjänster till förvaltningarna till 
överenskomna servicenivåer. Det innefattar även it-relaterade 
verksamhets- och utvecklingsfrågor.

De kommunala bolagen inom de fem kommunerna kan köpa it-
tjänster och it-produkter av nämnden om separata avtal upprättas och 
att bolagen följer de upphandlingsregler och -avtal som gäller för it-
nämnden.

Ansvaret för kommunernas förvaltning och utveckling, inklusive den 
så kallade digitala utvecklingen, åligger i sin helhet respektive 
kommun. Kommunerna ska i en samverkanskultur arbeta för att se 
gemensamma effektiva lösningar för såväl kärnverksamheterna som 
för it-verksamheten.

Finansieringen av it-nämndens verksamhet regleras via de fem 
kommunernas överenskommelse ”Principer för Ekonomistyrning för 
it-nämnden”. Där är målsättningen att huvuddelen av kostnaderna 
regleras via en fördelningsnyckel som bl a baseras på antal datorer, 
undantag finns inom områden där förutsättningarna är väsentligt 
skilda mellan kommunerna.

36



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2018-09-04

Ordf sign Justerandes sign Sekr sign

Beslutsunderlag 
 Ksau § 61/2018
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Samverkansavtal 2018-08-10
 Reglemente 2018-08-10
 Principer för Ekonomistyrning för it-nämnden 
 Förstudie, slutpresentation 13 januari 2017
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§ 116
Dnr 2018/634     

Revidering av taxa avseende markpriser och återtagningsavgift 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att revidera taxa avseende markpriser för bostadsbyggande och 

att den nya taxan ska gälla från och med 1 oktober 2018.

Sammanfattning av ärendet
Priser på villafastigheter och mark går stadigt uppåt på privatmarknaden i 
Tierps Kommun och kommunen behöver följa utvecklingen för att inte 
gynna enskilda personer eller företag genom att sälja mark under 
marknadsvärdet. Vi står samtidigt inför flera större exploateringar vilket 
också gör att kommunens markpriser för försäljning behöver ses över så att 
de står i paritet med de kostnader vi får i samband med exploateringarna.

Beslutsmotivering 
Syftet med höjningen av taxan för bostadsbyggande/tomtförsäljning är att 
säkerställa en balans mellan kostnader och intäkter när Tierp växer och flera 
större exploateringar ska genomföras, och för att följa marknadsvärdet på 
privatmarknaden. Många kommuner väljer idag att lägga ut försäljningsbar 
mark med mäklare för att följa marknadsutvecklingen och för att få bästa 
pris vid försäljning av kommunala tomter, men i Tierp väljer vi att behålla 
tomtkön och följa med i prisbilden.

Tomtpris vid försäljning av kommunen exploaterade områden:
Byggnadstyp Ort Nuvarande taxa

Kr/kvm tomtarea
Ny taxa
Kr/kvm tomtarea

Friliggande 
villor/parhus

Tierp, Örbyhus 350 kr/kvm 495 kr/kvm

Friliggande 
villor/parhus

Övriga orter 250 kr/kvm 350 kr/kvm

Industrimark Hela kommunen 180 kr/kvm 180 kr/kvm, 
kvarstår

Råmark Hela kommunen 50 kr/kvm 50 kr/kvm, 
kvarstår
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Förslaget innebär en höjning av tomtpriset i Tierp och Örbyhus till 495 
kr/kvm och på övriga orter i kommunen en höjning till 350 kr/kvm. 

De nya tomtpriserna föreslås träda i kraft den 1 oktober 2018.

Övriga priser på industrimark och råmark kvarstår sedan tidigare tagen taxa, 
detta gäller även återtagningsavgiften.

I samtliga kategorier bekostar köparen eventuell lantmäteriförrättning, 
markarbeten, anslutningsavgifter och andra kostnader.

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Bedömningen att en höjning av markpriset för bostadsbyggande behövs för 
att följa marknadsutvecklingen samt för att täcka kommunens kostnader i 
samband med exploatering.

Förslag till beslut på sammanträdet 

Yrkande
Joakim Larsson (SD) yrkar avslag.  

Proposition
Ordföranden föreslår propositionsordning som godkänns av 
kommunstyrelsen. 

Ordföranden ställer proposition på föreliggande förslag och Joakim 
Larssons (SD) avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt föreliggande förslag.

Reservation
Joakim Larsson (SD) anmäler muntlig reservation till förmån för eget 
yrkande. 

Beslutsunderlag 
 Ksau § 60/2018
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Förenklat förslag till nya tomtpriser 
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§ 117
Dnr 2018/637     

Remissvar - Naturreservatet Florarna i Tierps och Östhammars 
kommuner 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att anta remissvaret och skicka det till Länsstyrelsen.

Beslutsmotivering 
Tierps kommun beskriver Florarnas höga värden för naturvården och 
friluftslivet i Översiktsplanen, och Länsstyrelsens förslag ligger i linje med 
denna.

Sammanfattning av ärendet
Tierps kommun har beretts tillfälle att lämna synpunkter på Länsstyrelsens 
förslag till beslut och förslag till skötselplan för naturreservatet Florarna. 
Området har varit naturreservat sedan 1976, och beslutsförslaget syftar till 
att ge ett starkare skydd av skog och våtmarker. Skötselplansförslaget ger 
anvisningar om hur reservatet ska skötas och hur friluftslivet ska gynnas 
genom olika stigar, leder och andra anordningar.

Beslutsunderlag 
 Utskottet SHB § 98/2018
  Handläggarens tjänsteutlåtande
 Handläggarens förslag till remissvar
 Remiss - Naturreservatet Florarna i Tierps och Östhammars 

kommuner, dnr 511-4756-11
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§ 118
Dnr 2018/282     

Avfallsplan för Tierps kommun 2019-2022 - Beslut om 
antagande 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna ”Avfallsplan för Tierps kommun” för perioden 2019-2022, 
samt 

att upphäva den gamla avfallsplanen § 163/2012 från och med 1 januari 
2019.

Sammanfattning av ärendet
Arbetet med den nya avfallsplanen inleddes under 2017. Den nya 
avfallsplanen avses gälla under perioden 2019 – 2022. I avfallsplanen anges 
mål och åtgärder för att styra utvecklingen av avfallshanteringen så att en 
hållbar utveckling främjas.
I arbetet med framtagande av avfallsplanen har en bred grund och en god 
förankring av planens mål säkrats genom tre temamöten där målområden 
har diskuterats. Utifrån temamötena har målen i planen utvecklats och 
samtliga deltagare har haft flera möjligheter att kommentera förslagen. 

Dessa temamöten har varit: 
• Temamöte Nedskräpning 
• Temamöte Matsvinn.
• Temamöte Cirkulär Ekonomi 
I arbetet med framtagande av avfallsplanen har även en MKB 
(Miljökonsekvensbeskrivning) tagits fram för att säkerställa att 
miljöaspekter har integrerats i framtagandet och antagandet av planen.
Under perioden 1 juni 2018 t.o.m. 30 juni 2018 genomfördes samråd via 
bl.a. kommunens hemsida för möjlighet till digitala synpunkter och 
utvecklingsförslag.  Fysiskt samråd för allmänheten och näringsliv 
genomfördes den 19 juni A-salen, kommunhuset.

Synpunkterna och utvecklingsförslagen från samrådsperioden är redovisade 
i bilaga 7, Samrådsredogörelse. 
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Beslutsmotivering 
Varje kommun i Sverige ska ha en uppdaterad avfallsplan enligt 
miljöbalken.

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Avfallsplanen kommer, utifrån ekonomiskt utrymme, successivt tas med i 
förvaltningars och bolags kommande verksamhetsplaner.

Förslag till beslut på sammanträdet 

Yrkande
Joakim Larsson (SD) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta 
att ärendet ska återremitteras med anledning av att avfallsplanen ska 
omarbetas så att den också inkluderar plan för en ny återvinningscentral i 
Tierps köping. 
Lars-Göran Birkehorn Karlsen (M) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta 
följande tillägg i avfallsplanen
att nuvarande taxekonstruktion där avgiften bestäms av avfallskärlets 
storlek ersätts med vikt baserad taxa där avgiften bestäms utifrån levererad 
avfallsmängd. 

Bifall
Jonas Nyberg (S) yrkar bifall på föreliggande förslag. 

Beslutsgång
Ordföranden föreslår propositionsordning som godkänns av 
kommunstyrelsen. 
Ordföranden ställer proposition på föreliggande förslag och Joakim 
Larssons (SD) yrkande om återremiss och finner att kommunstyrelsen 
beslutar enligt föreliggande förslag och beslutar om ärendet idag. 

Ordföranden föreslår propositionsordning som godkänns av 
kommunstyrelsen. 
Ordföranden ställer proposition på bifall eller avslag på Lars-Göran 
Birkehorn Karlsens (M) tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen 
beslutar att avslå tilläggsyrkandet.

Reservation
Joakim Larsson (SD) och Lars-Göran Birkehorn Karlsen (M) anmäler 
skriftliga reservationer till förmån för sina egna yrkanden. /Bilagor/ 

Beslutsunderlag 
 Ksau § 62/2018
 Handläggarens tjänsteutlåtande med bilagor
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§ 119
Dnr 2018/419     

Redovisning av ej verkställda beslut utskottet barn och ungdom 
2018 kvartal 2 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna rapporteringen av ej verkställda beslut för kvartal 2 2018, 
samt

att överlämna rapporteringen till kommunfullmäktige för kännedom.

Sammanfattning av ärendet
Kommunen är skyldig att rapportera till Inspektionen för vård och omsorg 
(IVO) om beviljat bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL) eller beviljad insats 
enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) inte har 
verkställts inom tre månader. Kommunen ska även rapportera till IVO när 
ett tidigare rapporterat beslut har blivit verkställt. Beslut avseende barn och 
unga under 21 år som har rapporterats för perioden 1 april till 30 juni 2018, 
d.v.s. kvartal 2, är:
Ej verkställda beslut:

- Bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § 9 LSS. 
Beslutsdatum: 2017-09-19. Orsak till ej verkställighet: Kund bor i 
familjehem i avvaktan på verkställighet. Kund har tidigare blivit 
erbjuden servicebostad men tackat nej. Ett nytt erbjudande om flytt 
till gruppbostad kommer att lämnas under juli 2018.

- Kontaktperson enligt 9 § 4 LSS. Beslutsdatum: 2017-12-15. Orsak 
till ej verkställighet: Kund har tackat nej till erbjudande om 
kontaktperson.

- Kontaktperson enligt SoL. Beslutsdatum: 2018-02-28. Orsak till ej 
verkställighet: Kund har blivit erbjuden en kontaktperson. Möten har 
bokats in men kund har inte hittills haft möjlighet att närvara vid 
något möte.

Inga beslut som tidigare rapporterats som ej verkställda beslut har 
verkställts under perioden.

Beslutsunderlag 
 Utskottet BoU § 231/2018
 Handläggarens tjänsteutlåtande
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§ 120
Dnr 2018/43     

Redovisning av ej verkställda beslut utskottet arbete och 
omsorg 2018 kvartal 2 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna rapporteringen av ej verkställda beslut för kvartal 2 2018, 
samt

att överlämna rapporteringen till kommunfullmäktige för kännedom.

Sammanfattning av ärendet
Kommunen är skyldig att rapportera till Inspektionen för vård och omsorg 
(IVO) om beviljat bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL) eller beviljad insats 
enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) inte har 
verkställts inom tre månader. Kommunen ska även rapportera till IVO när 
ett tidigare rapporterat beslut har blivit verkställt. Beslut avseende vuxna 
från 21 år som har rapporterats för perioden 1 april till 30 juni 2018, d.v.s. 
kvartal 2, är:

Ej verkställda beslut:
- Bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § 9 LSS. 

Beslutsdatum: 2014-04-07. Orsak till ej verkställighet: Det har inte 
tidigare funnits en ledig plats som motsvarar kunds behov. En 
överenskommelse finns dock nu för inflyttning på gruppbostad i 
september 2018.

- Bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § 9 LSS. 
Beslutsdatum: 2017-12-21. Orsak till ej verkställighet: Kund har 
tackat nej till erbjudande om servicebostad som lämnades i maj 
2018. Nytt erbjudande har lämnats, vilket kund ej ännu har svarat på.

- Daglig verksamhet enligt 9 § 10 LSS. Beslutsdatum: 2018-01-25. 
Orsak till ej verkställighet: Möten har bokats in med kund för 
planering av verkställighet. Kund har dock inte hittills haft möjlighet 
att närvara vid något möte.

- Permanent bostad enligt 5 kap. 5 § SoL. Beslutsdatum: 2018-02-
01. Orsak till ej verkställighet: Kund har blivit erbjuden boende vid 
två tillfällen men har tackat nej.
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- Kontaktperson enligt SoL. Beslutsdatum: 2018-03-01. Orsak till ej 
verkställighet: Kund har blivit erbjuden en kontaktperson. Möten har 
bokats in men kund har inte hittills haft möjlighet att närvara vid 
något möte.

Verkställda beslut som tidigare rapporterats som ej verkställda beslut:
- Hemtjänst enligt SoL. Beslutsdatum: 2017-11-17. Orsak till ej 

verkställighet: Beslutet verkställdes 2017-12-22 men utförare hade 
inte verkställt beslutet i datasystemet varför det såg ut att inte vara 
verkställt. Beslutet rapporterades således som ej verkställt till IVO 
för kvartal 1. Information om att det handlade om ett 
systemadministrativt fel har lämnats till IVO i samband med 
rapporteringen för kvartal 2.

Beslutsunderlag 
 Utskottet AoO § 75/2018
 Handläggarens tjänsteutlåtande
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§ 121
Dnr 2018/780     

Redovisning av ej besvarade motioner 2018 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

att godkänna redovisningen.

Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 29 ska kommunstyrelsen två 
gånger varje år redovisa de motioner som inte har beretts färdigt. 
Redovisningen ska göras på kommunfullmäktiges sammanträden i februari 
och september. Av förteckningen framgår att följande motioner är 
obesvarade den 31 augusti 2018:

 Motion: Utred kostnaderna för nya principer för läkarutlåtanden - 
Joakim Larsson (SD) Anmält till fullmäktige den 18 december 2017.

 Motion: Sluta kalla medborgarna för kunder - Alexander Karlsson 
(V) Anmält till fullmäktige den 27 februari 2018.

 Motion: Agenda 2030 i Tierp – Anna Ahlin (C) Anmält till 
fullmäktige den 27 februari 2018.

 Motion: Utbilda hela organisationen för att upptäcka våldsutsatta 
kvinnor - Sara Sjödal (C) Anmält till fullmäktige den 10 april 2018.

 Motion: Ta fram en belysningsplan för kommunen - Sara Sjödal (C) 
Anmält till fullmäktige den 12 juni 2018.

 Motion: Tierps köping 100 år -  Daniel Blomsted (M), Jan 
Salomonsson (M), Christer Bolin (M), Jim Blomstedt (M) och 
Christofer Blomstedt (M) Anmält till fullmäktige den 12 juni 2018.

 Motion: Ompröva kommunens bolagsorganisation - Lars-Göran 
Birkehorn Karlsen (M) och Sven Lokander (M) Ska anmälas till 
fullmäktige den 18 september 2018.
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